دير القديس البابا اثناسيوس
بأيرلندا

اهمية وجود أديرة قبطية فى الخارج:
" لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليال ونهارا على الموضع الذي قلت إن أسمى يكون فيه "
(ا مل )29 :8
فكرة أنشاء أديرة قبطية في الخارج تعتبر من األفكار الجديدة التي واكبت انتشار الكرازة
المرقسية فى بالد المهجر وازدياد أعداد األقباط في تلك البلدان ،ومن ثم ظهرت الحاجة لوجود
األديرة القبطية لخدمة أبناء الكنيسة سواء كانوا من رجال اإلكليروس أو من عامة الشعب.
أما رجال اإلكليروس ،فهم يحتاجون إلى وجود األديرة فى محيط خدمتهم كمالذ هادئ
يلجأون إليه سعيا في طلب الهدوء وقضاء فترات خلوة روحية تمنحهم تجديد لطاقاتهم الروحية،
وتعطيهم الفرصة في طلب المزيد من القوة بما يعود بالفائدة عليهم وعلى المخدومين أيضا.
أما بالنسبة لعموم أفراد الشعب ،فهم أيضا فى حاجة ماسة لوجود هذه األماكن المقدسة،
لتعوضهم ولو بنسبة ضئيلة عن فقدانهم التمتع باألديرة القبطية  -التي اعتادوا على زيارتها من حين
ألخر  -فإليها يلجأون لينسلخوا قليال من صخب الحياة الغربية ،وعاداتها ،وتقاليدها ،وضغط العمل
الشديد ،ومسؤولياته الكثيرة .مما يعود بالفائدة عليهم روحيا ونفسيا وجسديا ايضا.
كما أن وجود آباء رهبان من األديرة القبطية فى وسطهم ،يقومون بعمل تسبحة نصف الليل
يوميا ،وصلوات القداسات ،والعشيات له فوائد أخرى كثيرة.
عالوة على أهمية وجود أديرة مستقرة يعيش فيها رهبان بصفة دائمة ،فى المحافظة على
طقوس الكنيسة التي قد ال تستطيع الكنائس المنفرد القيام بها ،حيث يؤديها الرهبان المتفرغون
للعبادة بصفة مستمرة.
من هنا ظهرت الحاجة إلى وجود األديرة القبطية في الخارج ،لهذا كان لنيافة األنبا أنطوني-
ومعه آباء اإليبارشية  -اشتياقا كبيرا لوجود دير في اإليبارشية وأستمر البحث عن مكان يناسب
إقامة دير وقتا طويال ،إلى أن جاء ملء الزمان ،وكما يقول الكتاب المقدس " في قلب األنسان افكار
كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت ام " 21: 19

اوال :فكرة تأسيس الدير
دير القديس البابا اثناسيوس الرسولي في ايرلندا
Delvin, Ireland
قام صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا أنتونى أسقف أيرلندا واسكتلندا
27/11/2010وشمال شرق إنجلترا وتوابعها بتوقيع عقد شراء
أرض دير البابا أثناسيوس ،وذلك يوم االحد
حيث تم التوقيع بيد نيافته فى كنيسة العذراء والشهيدة دميانة بدبلن
بحضور االباء الكهنة وجموع الشعب
ونشكر هللا الذي أعان نيافة االنبا أنتونى على تدبير هذه الخدمة
والتى نطلب من هللا أن تكون سبب خالص وبركة لجميعنا
 +هذا ويقع الدير فى
Billistown, Delvin, Co Westmeath
على مساحة ( ) 9 Acre
وهذا وقد تكلف شراؤه  340,000يورو ،ويقع المبنى على مساحة

)  ( 1 Acreويحيط به أرض زراعية بمساحة )(8 Acre

شراء واستالم الدير الحالى:
قام نيافة االنبا أنتوني بشراء دير جديد في منطقة  Waterfordفى تاريخ  2013/1/14مساحتة
تقريبا أثناعشر فدان.
وتم نقل دير البابا اثناسيوس الي هناك وقام نيافة
االنبا انطونى بجعل الدير الحالى دير للرهبات باسم سان جورج

ثانيا :الدير من الناحية المعمارية

وضع الدير عند االستالم :

الكنيسة
القاليات
المطابخ

الفناء الخارجي للدير

وضع الدير الحالى :
الكنيسة بعد التجديدات

القاليات
تم تجهيز إحدى عشر قالية
صالحة للسكن الرهبان

المطابخ
تم تجهيز مطبخ لالباء الرهبان
ومطبخ للزوارويخدم
بيت الخلوة
الفناء الخارجى للدير
تم اعمال النظافة بالفناء الخارجى للدير من تشجير وتنسيق

وتجميل الشكل العام للدير
المبنى الرئيسى للدير
مباني الدير عبارة عن مبنى رئيسي كبير مكون من
ثالثة طوابق
يحتوي الطابق األرضي على الكنيسة التي استحدثت،
وتوجد المكتبة االستعارية ،ثم
غرفة عمل القربان
(بيت لحم)  ،باإلضافة إلى
صالون الستقبال الزوار  ،وفى
الجانب المعاكس توجد المائدة
وملحقاتها  ،والمطبخ الرئيسي ،
بيت الخلوة ومطبخ ملحق به
يستخدم للزوار
أما الطابق الثاني فيشمل على
قالية نيافة األنبا أنطوني .وأحدي عشرة قالية لآلباء الرهبان
باإلضافة الى الطابق الثالث (تحت التجهيز)

ثالثا :الدير من الناحية الرهبانية
منذ اليوم األول لشراء الدير وبعد االعتراف به كان نيافة األنبا أنطوني يسعى جاهدا
إلحضار آباء رهبان أفاضل من األديرة القبطية بمصر لتعمير الدير وفعالً توافد على الدير عدد من
اآلباء الرهبان وهم حسب ترتيب توافدهم على الدير:

الراهب القمص رويس االنبا بيشوى
خدم في الدير لقترة ثم تم اختياره للخدمة في كنيسة القديسين مكسيموس ودماديوس دبلن

الراهب القس بيمن االنبا بيشوى
خدم لفترة ثم عاده الى ديره بمصر

الراهب القس ديسقورس االنبا بوال
خدم لفترة ثم عاده الى ديره بمصر

الراهب القس شاربيم الجورجى
خدم لفترة ثم عاده الى ديره بمصر

الراهب القمص انطونيوس النقلونى
وصل الى الدير فى 2016-10-10
ويخدم حاليا بكنيسة المالك ميخائيل ومارمينا بسونزى

االخ أنتوني سانت اثناسيوس
والتحق بالدير في 2011-10-1
وقد سيم بعد فترة االختبار باسم
الراهب أنتوني سانت اثناسيوس
في 2014-6-19

االخ
بوال سانت اثناسيوس
والتحق بالدير في 2012-3-2
وقد سيم بعد فترة االختبار باسم الراهب بوال سانت
اثناسيوس في 2014-6-19

االخ يوحنا سانت اثناسيوس
والتحق بالدير في 2012-10-17
وقد سيم بعد فترة االختبار باسم
الراهب يوحنا سانت اثناسيوس
في 2015-3-15

األخ اثناسيوس سانت اثناسيوس
وقد التحق بالدير 2016-10-7
وقد سيم بعد فترة االختبار باسم
الراهب مرقس سانت اثناسيوس
فى 2017-8-22

طقس الدير:
† تقام يوميا ً السواعى وصلوات نصف الليل والتسبحة
† صالة عشية في يوم السبت استعدادا لقداس األحد ،.وفى أيام المناسبات واألعياد
† صلوات القداسات فى أيام األحد والثالثاء ،واألربعاء ،والجمعة ،والسبت( .هناك خمس
قداسات أسبوعيا مع إمكانية إقامة قداسات في األيام األخرى  -االثنين والخميس  -وذلك
حسب تواجد زوار فى الدير)
االحتفال بتذكار نياحة القديس االنبا أثناسيوس:
تحت رعاية واشراف نيافة االنبا
أنتوني يقيم الدير احتفاالً سنويا
بذكرى نياحة القديس اثناسيوس
الرسولي يحضره عدد كبير من
اآلباء الكهنة ومحبي الدير بصالة
العشية وتسبحه نصف الليل
والقداس اإللهي

العالقات بالكنائس واالديرة االخرى:
تحت ارشاد نيافة الحبر الجليل االنبا أنتوني يقوم الدير بتبادل الزيارات مع األديرة والكنائس
االخرى

العمل فى الدير:
يقوم مجمع الرهبان بإنتاج بعض المنتجات التي
يتم توزيعها داخل وخارج الدير ،وتوجد ايضا ً مزارع
للخرفان واخرى للطيور كما يوجد في الدير مصنع
لصنع الجبن بأنواعها المختلفة الى جانب انتاج
البسطرمة والفسيخ والمش ويقوم الدير بزراعة صوب
للخضروات
كما يوجد مشروع الطباعة الحراري ويقوم بالطباعة
على المج والخشب والمعدن القماش الرخام........

وبنعمة المسيح وتحت اشراف نيافة االنبا أنطوني تم االنتهاء من الدهانات الداخلية والخارجية
وتجهيز دورات مياه تخدم بيت الخلوة بالدير

وسيتم بمشيئة المسيح وتحت اشراف نيافة االنبا أنطوني في العمل بالدور الثالث بالمبنى
 +تجهيز كنيسة المالك ميخائيل (خاصة بالرهبان )

 +تجهيز قاللي جديدة

كنيسة السيدة العذراء
واملالك ميخائيل

 +تجهيز استراحة لضيوف الدير لمن اراد المبيت بعيده عن قاللي الرهبان بجوار بوابة الدير

زيارة قداسة البابا توا ضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية
والرئيس االعلى للرهبنة القبطية
قد نال الدير بركة بالزيارة التاريخية لقداسة البابا توا
ضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس
االعلى للرهبنة القبطية
في يوم الجمعة الموافق 2017-5-19

حيث صلى صالة عشية وتم الباس الزي االبيض
الى االخ أثناسيوس طالب رهبنة

وبعد ذلك كانت لقداسته جلسة روحية
مع االباء رهبان الدير،
اعقبها جلسة أخرى مع االباء كهنة اإليبارشية

وفى صباح السبت 2017-5-20
قام قداسة البابا واالحبار االجالء االنبا أنتوني ،االنبا مقار ،االنبا بأفلي  ،بتدشين مذبح الدير

وأعقب صلوات التدشين صلوات القداس اإللهي حيث تخللها رسامة اباء من رهبان الدير كهنة
وهم:
الراهب القس أنطوني سانت اثناسيوس
الراهب القس بول سانت اثناسيوس
الراهب القس جون سانت اثناسيوس

كما قام قداسته اثناء القداس بصالة الترحيم بمناسبة ذكرى االربعين لشهداء أحد السعف في طنطا
واالسكندرية
وقدمت لقداسته هدية تذكارية من اباء الدير بعد انتهاء القداس اإللهي قدمها لقداسته االنبا أنتوني
رئيس الدير
االباء االساقفة الذين قاموا بزيارة الدير:
† نيافة االنبا مينا أسقف ميسيسوجا وفانكوفر غرب كندا
† نيافة االنبا اباكير أسقف الدول االسكندنافية
† نيافة االنبا كاراس النائب البابوي بنيو جيرسي
† نيافة االنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان
† نيافة االنبا بافلى االسقف العام لقطاع المنتزة باالسكندرية
† مثلث الرحمات نيافة االنبا كيرلس مطران ميالنو والنائب البابوى الوروبا
† نيافة االنبا بافلوس أسقف اليونان
† نيافة االنبا برنابا أسقف روما
† نيافة االنبا دميان أسقف المانيا
† نيافة االنبا دانيال أسقف ورئيس دير االنبا شنودة استرليا
† نيافة االنبا سولاير أسقف ملبورن
† القمص داود لمعي كنيسة مارمرقس مصر الجديدة
† القمص بولس جورج كنيسة مارمرقس مصر الجديدة
† نيافة االنبا ماثيو أسقف في الكنيسة األرثوذكسية الهندية

االنشاءات والتجديدات التي تجرى حاليا بالدير:
 +تم بنعمة ربنا وارشاد سيدنا االنبا انتونى البدء فى انشاء
صوبة جديدة بمساحة  8.5متر عرض و 30متر طول

 +مشروع طريق االالم
كما وصل للدير التماثيل التى سوف تستخدم لمشروع طريق االالم
وقد تم عمل القواعد الخراسانية التى سوف تثبت عليه التماثيل كما تم
تجهيز بعض المراحل.

For anyone who would like to make a donation here is the information:
Name of the Bank:

: ALLIED IRISH BANKS {AIB BANKS}

Bank Address:

107/108 Main ST,Bray.

Account Name:

ST.ATHANASIUS MONASTERY

Account Number:

27544-063

National Sort Code:

93-34-81

IBAN:

IE44 AIBK 9334 8127 5440 63

BIC:

AIBKIE2D
+MONASTERY ADDRESS: SAINT ATHANASIUS
MONASTERY ALLEN STREET CAPPOQUIN CO.
WATERFORD. IRELAND

Monastery Details:
SAINT ATHANASIUS MONASTERY ALLEN STREET CAPPOQUIN
CO. WATERFORD. IRELAND
Tel: +3535852571
E-Mail: saintathanasiusmonastery@yahoo.com
Fr. Anthony St. Athanasius
0353894330296
Fr. Paul St. Athanasius
0353894618425
Fr. John St. Athanasius
0353894310031
Fr. Marcus St. Athanasius
0353892219637

